
 

Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016 
 

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn for øverste ledere og 
øvrige ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.: http://www.uvm.dk/Administration/Loen-
og-ansaettelse/Loen/Resultatloen 
Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på 
uddannelsesområdet. 

Bestyrelsen har givet bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats. 

Resultatkontraktens formål: 
• Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 
• Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og 

kortsigtede målsætninger. 
• Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. 

 
Kontrakten er opdelt i 2 rammer. 

• Basisrammen: 
Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. 

• Ekstrarammen: 
Indsatsområderne indeholder krav om resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. 

 
Fælles for de to rammer og nedenstående mål er, at VG tiltrækker de rigtige elever til skolen. Ydermere at fastholde dem og give dem de rette 
udfordringer i forhold til den enkeltes udvikling. Herunder en opmærksomhed på, hvordan VG i samarbejde med eksterne parter og skoleformer får 
profileret skolen og tilføjet kompetencer til såvel ansatte, som elever. 

 
Rammen for skolens rektor Mette Kynemund er 140.000 kr. Resultatlønskontrakten er inddelt i en basisramme og en ekstraramme. 
Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. 

http://www.uvm.dk/Administration/Loen-%E2%80%90
http://www.uvm.dk/Administration/Loen-%E2%80%90


 

Basisrammen kr. 80.000 Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. 
 

Indsatsområde Beskrivelse af delmål Formål Barrierer Måleindikator % 
1. 
Økonomi 

 
Håndtering af 
besparelser og 
krisestyring 

Nytænke tilrettelæggelse af 
undervisning og andre 
aktiviteter mhp. den bedst 
mulige kvalitet og 
ressourceudnyttelse 

 
Sikre, at værdier og retning 
fremstår tydeligt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennemføre proces for 
implementering af 
Gymnasiereform 

Fokus på bevarelse af 
kvalitet, sammenhængskraft 
og arbejdsglæde i en periode 
med nedskæringer 

 
Stabil økonomiudvikling 
under omskiftelige forhold 

 
Sikre skolen et forsvarligt 
økonomisk grundlag og 
handlefrihed på kortere og 
længere sigt 

 
Sikre effektiv skoledrift 

 
Sikre økonomisk råderum til 
pædagogisk udvikling 

 
Sikre implementering af 
Gymnasiereform 

Usikkerhed fremkaldt af 
politiske udmeldinger, 
fyringsrunder på - og 
rygter fra - andre 
gymnasier 

 
Mange usikkerheds- 
faktorer i fbm. skolens 
fremtidige indtægter og 
udgifter 

 
Centralt udmeldte 
besparelser og 
strukturelle ændringer 
med den kommende 
gymnasiereform 

 
Manglende lovtekster og 
færdiggjorte 
retningslinjer 

Afvikling af konstruktive 
personalemøder, møder i 
pædagogisk råd og 
samarbejdsudvalget med 
en fortsat god dialog 

 
Indhentning af forslag og 
kvalificerede løsninger i 
huset jf. ’Vilkårsrum’ og 
’Mulighedsrum’ 

 
Indmeldinger på MUS-runde 
efterår 2016 – bl.a. i 
f.h.t. trivsel 

 
Forberedelse af ny 
APV/MTU til afvikling 
forår 2017 

 
Budgetopfølgning 
Ressourceudnyttelse 

 
 
 
 
 
40 



 
2. 
Udviklings-‐ 
projekter 

 
Fokus på synlig 
læring og 
skriftlighed 

Et stort antal lærere på VG 
inddrages og sikrer intern 
refleksion og videndeling: 

 
Eks. via, at mange lærere/fag 
indgår i konkrete, 
selvinitierede projekter om 
synlig læring og skriftlighed i 
2016-17. 
Der anvendes en fælles 
projektskabelon og en 
kaskademodel som 
organisationsprincip. Der 
bygges oven på erfaringer fra 
tidligere projekter og 
inspiration fra andre skoler. 

 
At, VG deltager 2016-17 i et 
kursusforløb med andre skoler 
om Synlig Læring 
(Gymnasiefælleskabet). 

At højne elevernes udbytte af 
undervisningen gennem 
konkrete (del)mål, træning og 
vejledning. 

 
Tage stilling til på hvilken 
måde VG fremadrettet kan 
arbejde med synlig læring og 
skriftlighed – herunder 
skriftlighed på skolen, 
vejledning og feedback 

 
At skabe andre 
arbejdsmetoder, som kan 
være løsningsforslag i fht. at 
sikre såvel arbejdsglæde, som 
elevernes udbytte 

 
At innovere og effektivisere 

Der er tale om mange 
små projekter, så der er 
behov for fælles 
opsamling og formidling 
af pointer for at sikre 
udbyttet 
Samarbejde kræver 
fælles (møde)tid, men 
de små projektgrupper 
på 2-3 personer gør 
det nemmere at 
mødes og sparre med 
hinanden undervejs 

 
Reformen kan ændre på 
den retning, vi arbejder i 

Der afholdes 
midtvejsevaluering og 
slutevaluering i regi af 
Pædagogisk Udvalg 

 
Andre konkrete 
projekter formuleres 
primo 2017. Nogle lærere 
kører videre, så 
kontinuiteten bevares, 
men nye lærere kommer 
med i næste runde for 
at sikre en yderligere 
videndeling 

 
Til ovenstående hentes 
inspiration fra tre andre 
gymnasier med 
pilotprojekter inden for 
andre emner i 
Gymnasiefællesskabet 
ultimo 2016 

 
 
 
 
20 



 
3. 
Fokus på 
dataudnyttelse 

 
og 

 
anden måde at 
skabe 
efteruddannelse på 

Arbejde med diverse data: 
karakterer, fravær, 
fastholdelse, trivsel, 
rekruttering mv. for at 
kvalificere skolens udvikling 

 
Små konkrete 
udviklingsprojekter jf. ovenfor 

 
Faglig udvikling I Praksis (FIP) 
v/UVM 

 
Interne kurser 

 
Samskabende med andre 
skoler 

 
Skemalagte 
faggruppeeftermiddage 

At anvende evidens for at 
udvikle skolen kvalificeret 

 
At skabe videndeling, 
understøtte kollegial sparring 
og sikre fortsat 
kompetenceudvikling for alle 
medarbejdergrupper 

Arbejdskraft til 
indsamling, sortering og 
analyse af tal 

 
Ny projektarbejdsform, 
der afprøves 

 
Gymnasiereformen kan 
spænde ben for den 
retning vi sætter for 
skolen 

Interesse for deltagelse i 
og spredning af projekter. 
Midtvejsevaluering heraf 

 
Forberedelse og 
opfølgning på FIP i 
faggrupper og ledelse 

 
Evaluering af 
gymnasiefællesskabets 
pilotprojekter i relation til 
anvendelse på VG 

 
 
 
 
20 



 
4. 

Skolestruktur 
Øget fokus på årsplanlægning 
og dagligt skema. 
 
Udarbejdelse af procedure for 
kvalitetstjek af skema og 
opfølgning 

 
Forbedre skolens udvalgs‐ og 
mødestruktur og 
ressourcetildeling 

 
Regelmæssig opfølgning på 
opgaveporteføljer 

Sikre overblik og 
arbejdsglæde 
 
Sikre effektivitet, 
gennemsigtighed og 
sammenhæng med 
indsatsområder 

Ad hoc aktiviteter, 
herunder ekskursioner 
kurser, sygdom mv. 

 
Udefrakommende 
aktiviteter, som VG 
må deltage i 

 
Manglende rettidig 
medtænkning i huset 

 
Proces ift. omlægning 
af arbejdsopgaver 

Indmeldinger fra 
faggrupper og i MUS 
 
Høring i Pædagogisk Råd 
og SamarbejdsUdvalget 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ekstrarammen kr. 60.000 Indsatsområderne indeholder krav om resultater, som fører til synlige ændringer for 
institutionen. 

 
Indsatsområde Beskrivelse af delmål Formål Barrierer Måleindikator  
5. 
Studiecenter 
implementeres og 
vejledningsindsats 
samles 

Udnytte plads og rum til 
faglig fordybelse, vejledning 
og selvstudier i studiecenteret 

 
Målrette, koordinere og 
synliggøre vejledning ved 
gymnasievejledere, læse- 
skrivevejledere, 
matematikvejledere og 
studiebibliotekar 

 
Arbejde med lærernes 10 bud 
til eleverne 

Skabe øget kvalitet i 
undervisningen – gennem den 
faglige vejledning 

 
Styrke elevernes selvstændige 
studiekompetence 

 
Styrke elevernes bevidsthed 
om, hvordan de kan få 
hjælp af flere forskellige 
slags vejledere på VG 

 
Forventningsafstemning ml. 
lærere og elever 

Økonomisk og teknisk 
udrulning af inventar 

 
Nye vaner blandt elever 
og lærere 

 
Nødvendig skemalægning 
af fag i studiecenteret 
pga. pladsproblemer 

 
Afstemning med 
’Elevernes 10 bud til 
lærerne’ 

Øgning og målretning af 
lærernes øvrige faglige 
samvær med eleverne 

 
Evaluering blandt elever 
og lærere i relation til 
bl.a. motivation og 
selvstændighed 
i forbindelse med 
vejledningen 

 
Udarbejdelse af fælles 
konsensusdokument 

 
 
 
 
40 



 
6. 
Samarbejde med 
grundskoler 

Fokus på overgangen mellem 
folkeskole og gymnasium 

 
Fokus på lærersamarbejde og 
elevernes lange faglige 
progression 

 
Fokus på vertikalt 
talentarbejde 

 
Videreudvikling og evaluering 
af tilbud om 
Naturvidenskabsfestival,  
sprog- og scienceambassadører 

At rekruttere de rigtige elever 
til VG og at undgå frafald 
fremadrettet 

 
At løfte eleverne og opnå de 
bedst mulige faglige resultater 

 
At tænke i vertikal faglig elev- 
formidling 

 
At skabe indsigt 
blandt lærerne 

Kommunikationen ud til 
de enkelte skoler 

 
Skolekontakt-person 
nødvendig samt 
opbakning fra 
skoleledelse og LTK 

 
Årsplanlægning på tværs 
af skoler 

Læringscirkler for 
udskolings‐ og 
gymnasielærere, 
kommunens lærings- 
konsulenter og 
skoleledelser 

 
Masterclass for udskolings-
elever i udvalgte fag og 
evaluering heraf 

 
Forsøg med senior- 
mentorer i sciencefag for 
grundskoleelever 

 
 
 
 
60 
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